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Departament Analiz i Strategii

Podsumowanie tygodnia
18 czerwca 2021
Wsparcie dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu (IOB)
Strategia Demograficzna 2040
17 czerwca br. rząd zaprezentował założenia Strategii Demograficznej 2040, która ma
doprowadzić do osiągnięcie współczynnika dzietności w Polsce na poziomie co najmniej
1,8 (obecnie 1,42). Zawarte w Strategii propozycje działań koncentrują się na obszarach
pracy i zdrowia. Wśród założeń m.in. gwarancja elastycznej pracy dla kobiet w ciąży
i rodziców dzieci do lat 4. Absolutną nowością jest ochrona dla ojców w ciągu 1. r.ż.
dziecka. W przypadku małżeństw ojcowie byliby objęci ochroną jeszcze w czasie ciąży
żony. Szczegółowe informacje m.in. na stronie gov.pl/web/demografia.
Źródło: gov.pl, money.pl, bankier.pl, prawo.pl, rp.pl, 17.06.2021

Druga Czarna Księga nt. barier na rynku wewnętrznym UE
Druga Czarna Księga pokazuje, że dotychczasowe „stare” bariery nie zniknęły, natomiast
zaczęły pojawiać się nowe, w tym te w założeniu tymczasowe i związane z pandemią.
Raport zostanie przekazany Komisarzowi do spraw Rynku Wewnętrznego UE celem
znalezienia praktycznych rozwiązań w zakresie zidentyfikowanych nieprawidłowości.
Dokument dostępny na stronie MRPiT.
Źródło: DGP, 16.06.2021

Ruszył pilotaż programu „Przemysł 4.0”
Grant z funduszy europejskich w wysokości do 800 tys. zł, w tym do 85 tys. zł na
refundację kosztów przygotowania tzw. mapy drogowej (tj. planu transformacji
w oparciu o cyfryzację, automatyzację lub robotyzację) – przewiduje pilotaż programu
"Przemysł 4.0", przygotowany przez PARP. Całkowity budżet konkursu to 25 mln zł.
Źródło: PARP, pb.pl, 14.06.2021

Przedsiębiorczość
Najnowsze wiadomości z GUS
 Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń–kwiecień br. wyniosły
w cenach bieżących 408,4 mld zł w eksporcie oraz 392,3 mld zł w imporcie.
W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 25,6%,
a import o 22,0%.
 Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2021 r. wzrosły o 4,7% r/r (przy
wzroście cen usług – o 6,8% i towarów – o 4,1%). Wobec poprzedniego miesiąca ceny
towarów i usług wzrosły o 0,3% (w tym towarów i usług po 0,3%).
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 Według danych wstępnych na koniec 2020 r. liczba pracujących w gospodarce
narodowej wynosiła 15,8 mln osób, o 1,8% mniej niż na koniec 2019 r. Przeciętne
miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 5.167,47 zł i wzrosło o 5,0% r/r. Więcej
w: Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r. - dane wstępne
 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2021 r.
wyniosło 5637,34 zł (5636,68 zł bez wypłat nagród z zysku) i wzrosło o rekordowe
10,1% r/r. (komentarz).
 W maju br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,7%
r/r i wyniosło 6.338,5 tys.
Źródło: GUS, GUS, 15.06.2021; GUS, GUS (komentarz), GUS, 18.06.2021

Polska liderem UE we wzroście przemysłu wysokich technologii
Według Eurostatu, w kwietniu br. wzrost Polski w kategorii wysokich technologii sięgnął
52% r/r i 40,8% w porównaniu z kwietniem 2019 r. Szczególnie wyróżnia nas produkcja
sprzętu elektrycznego, dla której dwuletnia dynamika wynosi 48%, oraz sprzętu
elektronicznego – wzrost o 43,5% w porównaniu z kwietniem 2019 r. Na drugim miejscu
w ww. kategorii znalazła się Litwa z wynikiem odpowiednio 42,7% i 24,6%.
Źródło: businessinsider, 14.06.2021

Polska w czołówce preferowanych lokalizacji Centrów Usług Wspólnych
Z badania firmy doradczej Deloitte “2021 Global Shared Services and Outsourcing
Survey” wynika, że Polska znalazła się w czołówce preferowanych lokalizacji Centrów
Usług Wspólnych (ang. shared services center, SSC – wyodrębniona organizacyjnie
jednostka, która świadczy usługi na rzecz innych jednostek wieloodziałowego
przedsiębiorstwa), zaraz za Indiami i Stanami Zjednoczonymi. Większość organizacji jako
główny cel strategiczny dla SSC w 2021 r. wskazuje standaryzację i wydajność procesów,
na drugim – obniżenie kosztów, na trzecim – zwiększenie wartości biznesowej.
Źródło: pb.pl, 17.06.2021

Polacy ruszyli po wycieczki późno, ale nie żałują pieniędzy na urlop
Polski przemysł turystyczny liczy, że tegoroczny wakacyjny boom pomoże w odbudowie
sektora. Z czerwcowego zestawienia informacji o oszczędnościach PFR wynika, że Polacy
mogą sobie teraz pozwolić na wypoczynek bardziej ekskluzywny niż przed pandemią. Jak
pokazują statystyki portalu Fly.pl, na pierwszych miejscach najchętniej wybieranych
przez klientów kierunków wakacyjnych figurują: Grecja (22% udziału), Turcja (21,4%) i
Egipt (15,9%). Jeśli porównać tegoroczny ranking z tym z 2019 r., widać spadek
popularności Włoch i Hiszpanii oraz wzrost zainteresowania Albanią. Rośnie standard
wyjazdów – all inclusive wybrało aż 77,9% rezerwujących. Rośnie też średnia cena, jaką
za jedną rezerwację płaci klient internetowego agenta. W 2019 r. było to 5723 zł, w 2021
r. już 6670 zł. Zainteresowanie zagranicznymi wycieczkami jest tym większe, że wakacje
w kraju też nie należą do tanich.
Źródło: rp.pl, 16.06.2021; turystyka.rp.pl, rp.pl, 17.06.2021
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Innowacyjność
Elektromobilność nabiera tempa
Jak wynika z dorocznego raportu Global EV Outlook 2021 opracowanego przez
Międzynarodową Agencję Energii (IEA), pod koniec 2020 r., po dekadzie szybkiego
wzrostu, na światowych drogach jeździło ok. 10 mln samochodów elektrycznych,
a Europa, z wynikiem 1,4 mln, po raz pierwszy wyprzedziła Chiny (1,2 mln) pod
względem liczby nowych rejestracji „elektryków”. W ub. r. wydatki konsumentów
na zakup pojazdów napędzanych prądem wzrosły do 120 mld dol. Równolegle rządy
na całym świecie wydały 14 mld dol. na wsparcie sprzedaży samochodów elektrycznych,
tj. o 25% więcej w porównaniu z 2019 r. Według ostrożnych prognoz do 2030 r. udział
aut elektrycznych w rynku ma sięgnąć co najmniej 25%.
Po polskich drogach, jak podało Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA),
pod koniec maja br. jeździło: 25 407 elektrycznych samochodów osobowych, 966 –
dostawczych i ciężarowych oraz 10 105 – motorowerów i motocykli. Liczba autobusów
elektrycznych pod koniec ubiegłego miesiąca wzrosła do 526. Z uruchomionego przez
PZPM i PSPA, Licznika Elektromobilności wynika, że liczba publicznych stacji ładowania
pojazdów elektrycznych pod koniec maja br. wynosiła prawie 1,5 tys.
Źródło: DGP, 18.06.2021; pb.pl, 16.06.2021; pspa.pl, pb.pl, 18.06.2021

Zasoby ludzkie i kompetencje przedsiębiorstw
Niedocenieni seniorzy
90% osób osiągających wiek emerytalny rezygnuje z pracy zawodowej w ciągu
pierwszych czterech lat od jego przekroczenia. W 2020 r. wśród osób w wieku 60–64 lata
aktywnych zawodowo było 39% osób, a powyżej 65 lat – tylko 6%. Pracodawcy
niechętnie korzystają z wiedzy osób starszych. Chyba że nie mają wyjścia, jak to ma
miejsce w takich branżach, jak opieka medyczna, szkolnictwo, niższy personel medyczny.
Seniorzy traktowani są na rynku pracy podobnie jak kobiety: w zależności od
nastawienia politycznego albo motywuje się ich do pozostania w domu, albo trzymania
się rynku pracy, a w dużej mierze chodzi o wybór między pracą a rolą opiekuńczą. Jak
pokazują dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), jedna czwarta osób w wieku
60 plus opiekuje się innymi członkami rodziny. Takie rozwiązania jak 13. emerytura
dodatkowo zatrzymują starsze osoby w domu. Przybywa osób, które pobierając
świadczenia emerytalne, szukają dla siebie miejsca nawet w szarej strefie. Osobom
powyżej 60. r.ż. bez wsparcia nie uda się pokonać barier na rynku pracy. Eksperci PIE
w raporcie "Behawioralnie o polityce aktywizacji seniorów" m.in. proponują rozwiązania
pozwalające na bardziej efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na programy
aktywizacji starszych obywateli. Raport do pobrania na stronie PIE.
Źródło: DGP, pulshr.pl, 15.06.2021
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Polska atrakcyjnym miejscem pracy, ma jednak mocnych konkurentów
Tegoroczna edycja badania „Pracownik zagraniczny w dobie pandemii”,
przeprowadzonego przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego,
pokazała, że zarówno wśród pracowników przebywających w Polsce w momencie
wybuchu pandemii, jak i tych, którzy zdecydowali się przyjechać do naszego kraju
podczas jej trwania, ponad 90% nie żałuje podjętej decyzji. Wskaźnik ten utrzymuje się
od początku pandemii na zbliżonym poziomie. Ponadto 79% respondentów poleciłoby
pracę w Polsce swoim bliskim. Z badania wynika, że wskutek pandemii pracę musiało
zmienić 27% cudzoziemców. Dla 17% wiązało się to dodatkowo ze zmianą miejsca
zamieszkania. Ponad 30% zatrudnionych w Polsce cudzoziemców poszukiwało ofert
pracy w innych krajach. Nadal najwięcej cudzoziemców zainteresowanych jest
możliwością wyjazdu do Niemiec (51%), W Polsce chce pracować 48% badanych.
Raport do pobrania na stronie ewl.com.pl.
Źródło: pulshr.pl, 16.06.2021

Polska zyskała Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0
APA Group uruchomiła w Gliwicach Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0.
Projekt ma charakter edukacyjny i jest skierowany do sektora przemysłu,
w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw. Centrum pozwala testować
rozwiązania z dziedziny przemysłu 4.0 zarówno na miejscu w Gliwicach, jak i zdalnie
za pośrednictwem internetu. Stacja produkcyjna w Centrum pozwala zaproszonym
gościom wybrać przykładowy produkt, nadać mu cechy charakterystyczne, a następnie
wytworzyć go, monitorując w czasie rzeczywistym każdy etap procesu produkcyjnego
z zastosowaniem takich elementów jak IoT, big data, machine learning. Po zakończonym
cyklu użytkownik (manager, pracownik utrzymania ruchu, planista) otrzymuje raport
z oznaczeniem wskaźników jakości, wydajności, kosztów, czy zużycia energii i CO 2.
Źródło: wnp.pl, iautomatyka.pl, 16.06.2021, apagroup.pl

Jak motywować ludzi bez (dużych) pieniędzy
Od budżetu bardziej liczy się pomysł – i to, czy umiesz się wsłuchać w potrzeby
pracowników. Troskę o pracownika można okazywać, nie wydając ani grosza. Tym co
zwiększa satysfakcję z pracy, motywację i efektywność pracownika jest zapewnienie mu
autonomii. W interesie kadry kierowniczej leży, by podwładni sami kierowali swoim
działaniem. Wydawanie im szczegółowych poleceń i udzielanie drobiazgowych
wskazówek zabiera zbyt dużo czasu, a jest całkowicie zbędne, jeśli rzeczywiście
zatrudniliśmy ludzi, ludzi, którzy znają się na swojej robocie i są godni zaufania. Po
drugie, pracownikom trzeba zapewnić możliwość czynienia postępów, rozwoju, stawania
się coraz lepszymi w swoich dziedzinach (osiąganie mistrzostwa). Programy rozwojowe
są jednak tylko wtedy pożyteczne i dobre, jeśli mogą z nich korzystać wszyscy, aby w
pozostałych nie wzbierało niezadowolenie. Trzecia kwestia to pokazanie sensu pracy,
gdyż całkiem liczna grupa ludzi tęskni za robieniem czegoś, co służy większej sprawie.
Źródło: pb.pl, 14.06.2021
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Zrównoważony rozwój
Zielona transformacja w żywności potrzebna od zaraz
Klimatyczny ślad związany z produkcją pożywienia może być nawet dwukrotnie
niedoszacowany – wynika z analizy naukowców opublikowanej w zeszłym tygodniu
na łamach czasopisma „Environmental Research Letters”. Rosnącym problemem są
emisje, do których dochodzi poza rolnictwem: w przemyśle nawozowym, transporcie,
branży przetwórstwa żywności czy produkcji opakowań. Emisje związane z żywnością
to łącznie 16,1 mld t ekwiwalentu CO 2, z czego na fazę przed i poprodukcyjną przypada
5,8 mld t (0,5 z transportu, 1,0 z emisji odpadów, 4,3 – z łańcucha wartości).
Dla porównania, światowe emisje łącznie to 49 mld t ekwiwalentu CO 2 (przytoczone
dane dotyczą 2018 r.). Potrzebna jest zielona polityka żywnościowa obejmująca cały
proces, który kończy się na naszych talerzach. Warto dodać, że zamożniejsza część
świata odżywia się w sposób niemal dwukrotnie bardziej kosztowny dla klimatu
niż pozostali.
Źródło: pb.pl, 16.06.2021

Raport: jak Polska walczy ze smogiem
Polski Alarm Smogowy (PAS) oraz Europejskie Centrum Czystego Powietrza i Fundacja
Frank Bold w raporcie „Droga do czystego powietrza” oceniły skuteczność działań rządu
i samorządów w walce ze smogiem. W 12/20 ocenionych obszarów postęp jest
niedostateczny, w kolejnych dwóch – nie rozpoczęto żadnych działań. Wprawdzie
powietrze w Polsce jest nieco czystsze, ale zawdzięczamy to głównie pogodzie.
Raport zawiera m.in. rekomendacje dla dalszych działań antysmogowych.
Źródło: teraz-srodowisko.pl, 18.06.2021

Ciemna strona mocy wiatrowej
Organizacja branżowa Wind Europe wezwała KE do wprowadzenia od 2025 r. zakazu
wyrzucania na śmieci łopat turbin wiatrowych, które obecnie produkowane są z włókna
szklanego, włókna węglowego i syntetycznej żywicy, co uniemożliwia ich ponownie
użycie. Wind Europe prognozuje, że do 2025 r. tylko w Europie wyrzucane będzie
ok. 25 tys. ton łopat turbin wiatrowych rocznie, a do 2030 r. – 52 tys. ton rocznie.
Konieczne jest opracowanie i stosowanie turbin w całości nadających się do recyklingu.
Źródło: pb.pl, 16.06.2021

Daj dom osieroconej roślinie
Roślina to nie rzecz, nie można jej wyrzucać – taka myśl przyświecała założycielkom
ekologicznej inicjatywy Schronisko dla Roślin. Dziś fundacja działa online w całej Polsce
i pomaga znaleźć nowych właścicieli dla kilkuset roślin miesięcznie. Zajmuje s ię także
edukacją nt. pielęgnacji roślin i kształtowaniem postaw proekologicznych.
Źródło: pb.pl, 11.06.2021

